Tiskový spotřební materiál pro multifunkční tiskárny HP
Color LaserJet CM6030/CM6040
(CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

Tiskové potřeby pro multifunkční zařízení HP Color LaserJet CM6030/CM6040
poskytují rychlé, brilantní výsledky díky vylepšenému toneru HP ColorSphere. Od
každodenních dokumentů po marketingové materiály získáte spolehlivý výkon a
zlepšenou produktivitu.

Brilantní barva. Brilantní výsledky.
Navrženo pro široké spektrum požadavků. Pokročilý toner ColorSphere dokáže produkovat dynamickou škálu
konzistentních, vysoce lesklých, jasných brilantních barev. Ať už pro efektivní každodenní pracovní dokumenty nebo
profesionální marketingové tisky, výsledky jsou brilantní.
Spolehlivý výkon pro vysokou produktivitu
Spolehlivý tisk je motorem produktivity kanceláře. Toner HP ColorSphere a inteligence originálních tiskových kazet HP
umožňují rychlé, vysoce kvalitní výsledky, na které se lze spolehnout. Rychlý, spolehlivý, bezproblémový tisk originálními
tiskovými kazetami HP zvyšuje produktivitu a snižuje vaše celkové náklady.
Vyšší spokojenost koncového uživatele a zkrácený čas zpracování
Interaktivní inteligence originálních tiskových kazet HP Color LaserJet komunikuje s tiskárnou a umožňuje tiskovému
systému poskytnout informace šetřící čas. Můžete mapovat zatížení a využívat funkci odhadnutí počtu zbývajících stránek
k určení, zda bude možné danou tiskovou úlohu dokončit. Tyto inovace společnosti HP umožňují aktivní vzdálenou
správu tisku, což zkracuje čas na zpracování a zvyšuje spokojenost koncového uživatele.

Tiskový spotřební materiál pro multifunkční tiskárny HP
Color LaserJet CM6030/CM6040
Technické funkce
Vysoká rychlost tisku, která není na úkor kvality.
Široké spektrum barev pro jemné přechody a realistické obrázky.
Stálý vysoký lesk umožňuje dosažení dynamického rozsahu jasných barev.
Konzistentní výsledky po celou dobu životnosti tiskové kazety i při vysokoobjemových tiscích.
Vestavěná inteligence pro kvalitu tisku a spolehlivost, se kterou můžete počítat.

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

CB390A

Černá tisková kazeta HP Color LaserJet CB390A
s tonerem ColorSphere

882780510340

584 × 130 × 198 mm 1,55 kg

CB381A

Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet CB381A
s tonerem ColorSphere

882780459120

584 × 130 × 198 mm 1,55 kg

CB382A

Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet CB382A
s tonerem ColorSphere

882780459137

584 × 130 × 198 mm 1,55 kg

CB383A

Purpurová tisková kazeta pro tiskárny HP Color
LaserJet CB383A s tonerem ColorSphere

882780459144

584 × 130 × 198 mm 1,55 kg

CB384A

CB384A Souprava černého zobrazovacího válce HP
Color LaserJet
CB385A Souprava azurového zobrazovacího válce
HP Color LaserJet
CB386A Souprava žlutého zobrazovacího válce HP
Color LaserJet
CB387A Souprava purpurového zobrazovacího
válce HP Color LaserJet

882780459151

603 × 168 × 327 mm 3,90 kg

Průměrná nepřetržitá výtěžnost
černé tiskové kazety je 19 500
standardních stránek. Uváděná
hodnota výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19798*
Průměrná nepřetržitá výtěžnost
kombinované tiskové kazety
azurová/žlutá/purpurová je
21 000 standardních stránek.
Uváděná hodnota výtěžnosti je
v souladu s normou ISO/IEC
19798*
Průměrná nepřetržitá výtěžnost
kombinované tiskové kazety
azurová/žlutá/purpurová je
21 000 standardních stránek.
Uváděná hodnota výtěžnosti je
v souladu s normou ISO/IEC
19798*
Průměrná nepřetržitá výtěžnost
kombinované tiskové kazety
azurová/žlutá/purpurová je
21 000 standardních stránek.
Uváděná hodnota výtěžnosti je
v souladu s normou ISO/IEC
19798*
35 000 stran*

882780459168

603 × 168 × 327 mm 3,90 kg

35 000 stran*

882780459175

603 × 168 × 327 mm 3,90 kg

35 000 stran*

882780459182

603 × 168 × 327 mm 3,90 kg

35 000 stran*

CB385A
CB386A
CB387A

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

*Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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